
Waar onze infrastructuur de onderwaterwereld raakt, 
onderzoeken we de effecten
Als netbeheerder zijn wij een belangrijke schakel in het laten slagen van de energietransitie. Het 
aanleggen van een hoogspanningsnet op zee is van groot belang om de duurzaam opgewekte 
energie van windparken te vervoeren naar land. De onderzeese hoogspanningskabels hebben 
invloed op de natuur. Als groene netbeheerder hebben wij de ambitie om het leven onder water 
zo min mogelijk te verstoren. Daarom hechten we groot belang aan het doen van onderzoek naar 
het mogelijke effect van elektromagnetische velden op bepaalde gevoelige dieren en nemen we 
indien nodig maatregelen. Zo dragen we als groene netbeheerder bij aan een groenere wereld.

Onderzoek
Naar elektromagnetische velden op land is al veel 
onderzoek gedaan. Maar wat weten we eigenlijk over 
elektromagnetische velden op zee? Niet zo veel, zo blijkt  
uit de wetenschappelijke literatuur. Er is een aantal 
laboratoriumonderzoeken en een kleinschalig onderzoek  
op de zeebodem gedaan. Niet voldoende om goed in kaart 
te brengen wat er precies gebeurt. Dan kun je in het duister 
blijven tasten, maar die houding past ons niet. We kiezen 
een andere strategie, waarbij we naast het doen van 
onderzoek ook een impuls geven aan het ontwikkelen  
van nieuwe meettechnieken. Want onderzoek naar 
elektromagnetische velden op zee is een complex traject.

Antwoorden zoeken
Wat maakt het zo complex? Dat heeft te maken met het  
feit dat de effecten van een onderzeese kabel niet lineair 
verlopen. Het is bijvoorbeeld niet zo dat een groter 
magnetisch veld leidt tot vergroting van het effect op het 

gedrag van dieren. Elk magnetisch veld, hoe klein of hoe 
groot ook, kan een andere invloed hebben op het gedrag 
van bijvoorbeeld een rog of een haai. Deze dieren gebruiken 
elektromagnetische velden bij het zoeken van voedsel of 
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het vinden van een partner. Andere vissoorten gaan 
bijvoorbeeld langzamer bewegen als ze over een kabel 
zwemmen. Het is belangrijk om te onderzoeken of de 
effecten invloed hebben op een individueel dier of op een 
hele populatie. Want dan kun je goede conclusies trekken. 

Wissel- en gelijkstroom
Een andere bijkomstigheid is dat we bij onderzeese 
hoogspanningskabels te maken hebben met twee typen: 
wisselstroom- en gelijkstroomkabels. Daarnaast verschillen 
kabels in omvang en ontwerp. Dat maakt dat we 
verschillende onderzoeken nodig hebben om conclusies  
te kunnen trekken. Zeker als je bedenkt dat het 
hoogspanningsnet in de Noordzee in de toekomst zal 
groeien, met kabels voor verschillende capaciteit en van 
verschillende dikte en lengte. Dan wil je weten wat de 
effecten zijn en bij kunnen sturen als het nodig is.

Soorten
De wereld onder de zeespiegel is omvangrijk. Wat gaan  
we dan doen? We hebben nu gekozen om onderzoek te 
doen naar soorten, die gezien hun ecologie, waarschijnlijk 
een hogere gevoeligheid hebben voor elektromagnetische 
velden. Met name roggen en haaien gebruiken deze velden 
voor het zoeken van voedsel. Maar ook voor bruinvissen en 
migratievissen als de fint gebruiken de velden in hun 
oriëntatie. De laatste soort legt langere afstanden af, leeft in 
zowel zoet- als zoutwater en zwemt vaak dicht bij de kust. 

Daarnaast onderzoeken we ook commercieel interessante 
soorten zoals platvissen. Hier krijgen we veel vragen over, 
dan is het fijn dat we hier straks een goed antwoord op 
kunnen geven. 
Natuurlijk valt er nog veel meer te onderzoeken, maar deze 
keuze is gemaakt omdat er een sterk vermoeden is dat 
deze soorten reageren op de aanwezigheid van 
elektromagnetische velden. 

Gevolgen
Wat als? Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat het effect 
op de onderzochte soorten toch groter is dan gehoopt,  
dan heeft dat direct gevolgen voor de aanleg van het 
hoogspanningsnet op zee. Je kunt dan verschillende 
maatregelen nemen, zoals de kabels dieper begraven, 
kiezen voor een ander kabelontwerp, kabels bundelen  
of inzetten op toekomstige innovaties. Er is altijd een 
oplossing te vinden. 

Metingen
Eerst zijn we van start gegaan met metingen bij zowel 
wisselstroom- als gelijkstroomkabels. En wie denkt dat we 
na een paar onderzoeken klaar zijn heeft het mis: het 
onderzoeken van effecten op populaties van verschillende 
soorten zijn langdurige trajecten. Daarna voeren we verdere 
onderzoeken uit met een geoptimaliseerde meetopstelling. 
En alle kennis die we opdoen gebruiken we direct op 
plekken waar nog een hoogspanningsnet op zee moet 
worden aangelegd. 

Op de hoogte
Alle onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in weten-
schappelijke publicaties maar ook in Milieueffectrapportages 
van onze Net op zee projecten en via de TenneT-website. 
Ook in Europees verband delen we de onderzoeks-
resultaten, zodat collega-netbeheerders op zee en andere 
organisaties optimaal gebruik kunnen maken van onze 
kennis, en wij weer kunnen leren van hen.

www.tennet.eu

Groene netbeheerder
Elektriciteit is een eerste levensbehoefte voor onze 
maatschappij. TenneT heeft als netbeheerder op zee 
de verantwoordelijkheid om elektriciteit op een 
verantwoorde manier te vervoeren van zee naar 
land. Het doen van onderzoek naar de effecten van 
elektromagnetische velden op zeezoogdieren is hier 
onderdeel van. 

Onze vragen zijn niet in een paar onderzoeken 
beantwoord: zoveel dieren, zoveel vragen. Wij 
hechten groot belang aan het vergroten van onze 
kennis en de technologie en de technologie om 
metingen te kunnen doen verder te ontwikkelen.  
Zo dragen we als groene netbeheerder ons steentje 
bij aan een groene wereld.


